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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
 26/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 

a helyben központosított közbeszerzésekr ől szóló 48/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A helyben központosított közbeszerzésekről szóló 48/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Hatvan Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó 
szervezetek a Hatvani Polgármesteri Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) történő nyilatkozat benyújtásával önként 
csatlakozhatnak a helyben központosított közbeszerzési rendszerhez.” 

2. § 

A helyben központosított közbeszerzésekről szóló 48/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„5. § 

A Hivatal a 4. § szerinti tevékenysége körében különösen az alábbi feladatokat látja el: 
a) az intézmények által írásban szolgáltatott adatok, illetve ennek hiányában a Hivatal által vezetett 
nyilvántartások, továbbá a korábban megkötött szerződések adatainak elemzése alapján összesíti a beszerzési 
igényeket, majd az összesítés alapján a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban előírt információkat az 
Önkormányzat Közbeszerzési Tervében feltünteti, 
b) a beszerzési igények összesítése alapján előkészíti a megvalósítandó közbeszerzési eljárásokat (az 
ajánlatkérő az eljárások gazdaságosabb, költséghatékonyabb lebonyolítása érdekében jogosult az 1. 
mellékletben szereplő egyes áruféleségeket összevonni és azokat azonos közbeszerzési eljárás keretében 
beszerezni, szabadon meghatározva az adott eljáráshoz tartozó egyes részeket, árucsoportokat), 
c) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a Kbsz. rendelkezéseinek 
megfelelően gondoskodik a közbeszerzési eljárások lefolytatásáról, a kapcsolódó eljárási cselekmények 
elvégzéséről, az esetleges jogorvoslati eljárásokban való képviseletről, 
d) elkészíti és közzétételre megküldi a Kbt. szerint kötelező valamennyi tájékoztatást és összegezést, 
e) a rendszert érintő, adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokról intézményi 
kérésre tájékoztatást ad, 
f) az intézményi és a szállítói adatszolgáltatás alapján figyelemmel kíséri a beszerzési igények teljesítését, 
g) a megkötött közbeszerzési szerződések hatályos szövegének a közzétételéről gondoskodik, továbbá azt a 
beszerzésbe tartozó intézmények és az önként csatlakozó szervezetek részére megküldi, 
h) gondoskodik a beszerzésbe tartozó intézmények és az önként csatlakozó szervezetek adatainak a 
Közbeszerzési Hatóság által vezetett nyilvántartásokban, továbbá az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben 
történő közzétételéről, szükség esetén azok módosításáról, 
i) ellátja mindazon egyéb feladatot, amelyet jogszabály és a helyi szabályozás a feladat- és hatáskörébe utal.” 

3. § 

(1) A helyben központosított közbeszerzésekről szóló 48/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 7. § (1)–(3) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A Hivatal a helyben központosított közbeszerzés keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását 
követően legkésőbb 5 munkanappal köteles tájékoztatni az intézményeket: 

a) a közbeszerzési eljárás tárgyáról, 
b) a közbeszerzési eljárás becsült értékéről, 
c) a közbeszerzési eljárás típusáról, és 
d) a szerződés hatályba lépésének a tervezett időpontjáról. 

(2) A Hivatal az alábbi eljárási cselekményekről köteles legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatni az 
intézményeket: 

a) az eljárás eredménye tárgyában meghozott döntésről, 
b) az esetleges jogorvoslati eljárásról, 
c) a szerződés megkötéséről, és 
d) a megkötött szerződés teljesítéséhez kapcsolódó főbb információkról. 



(3) Az intézmények a beszerzési igényeik teljesítéséről a Hivatal felhívására az előírt határidőig kötelesek írásban 
tájékoztatást adni, az alábbiak szerint: 

a) a beszerzés tárgyának megnevezése, 
b) az intézmény által megrendelt áruk mennyisége, 
c) az intézmény által megrendelt áruk összesített értéke, 
d) a teljesítés minősítése (kiváló/megfelelő/nem megfelelő), és 
e) nem megfelelőnek ítélt teljesítés esetén az észlelt kifogások leírása.” 

(2) A helyben központosított közbeszerzésekről szóló 48/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 7. § (5) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A Hivatal köteles a Kbt. 43. § (1) bekezdésében meghatározott dokumentumokat és információkat a 
Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban (CoRe adatbázis) – valamint ha 
a Kbt. felhatalmazása alkotott jogszabály azt egyes dokumentumok, adatok tekintetében kötelezővé teszi –, akkor 
az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben is közzétenni.” 

4. § 

A helyben központosított közbeszerzésekről szóló 48/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 9. § (1) és (2) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Az összesített beszerzési igények alapján a Hivatal által bonyolított helyben központosított közbeszerzési 
eljárások eredményeképpen a Kbt. szabályai szerint egyedi szerződés vagy keretszerződés jön létre. 

(2) Az egyedi szerződés és keretszerződés aláírására Hatvan Város Polgármestere jogosult. A keretszerződés 
alapján létrejövő egyedi szerződés (megrendelés) aláírására az intézmény vezetője jogosult.” 

5. § 

(1) A helyben központosított közbeszerzésekről szóló 48/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 10. § (1) és (2) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A rendelet vonatkozásában kiemelt terméknek minősülnek az intézmények beszerzései között általánosan, 
illetve időszakosan visszatérő módon szereplő, azonos felhasználási célú és azonos műszaki, gazdasági vagy 
egyéb jellemzőkkel bíró alábbi áruk, termékek: 

a) Tisztítószerek, takarítóeszközök és háztartási papíráru, 
b) Irodaszerek, nyomtatványok és egyéb papíráru, 
c) Utántöltő kellékanyagok (toner, festékpatronok), 
d) Informatikai és irodatechnikai eszközök. 

(2) Az intézmények az (1) bekezdés szerinti kiemelt termékek beszerzését a Polgármester előzetes engedélyével 
saját hatáskörben is megvalósíthatják, ha 

a) a működéshez, fenntartáshoz szükséges kiemelt termékbeszerzés megvalósítása előre nem látható okból 
rendkívül sürgőssé válik és a hatályos keretszerződés alapján a beszerzés határidőre nem lenne 
megvalósítható, 
b) a kiemelt termékbeszerzés vonatkozásában nincs hatályos keretszerződés, 
c) lehetősége van más intézmény készletének átvételére.” 

(2) A helyben központosított közbeszerzésekről szóló 48/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 10. § (4) és (5) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(4) A (2) bekezdésben szabályozott saját hatáskörben történő beszerzés feltétele, hogy az intézmény vezetője a 
beszerzési igényt előzetesen a Hivatal részére bejelentette. 

(5) Az intézmény köteles a saját hatáskörben megvalósított beszerzés eredményeként megkötött szerződéshez 
kapcsolódó alábbi adatokat a Hivatal részére megküldeni legkésőbb a szerződés teljesítését követő 3 
munkanapon belül: 

a) szerződő felek megnevezése, 
b) szerződés tárgya, mennyisége, 
c) ellenszolgáltatás mértéke, 
d) teljesítés határideje, 
e) a szerződés tárgyára vonatkozó műszaki és minőségi feltételek, 
f) szerződéskötés ideje, 
g) a szerződés teljesítésének dokumentumai.” 



(3) A helyben központosított közbeszerzésekről szóló 48/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 10. § (8) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(8) A (2) bekezdés b) pontjában szabályozott saját hatáskörben történő beszerzés során kötött szerződésben az 
intézmény szerződéses kötelezettséget kizárólag a Hivatal által a kiemelt termék vonatkozásában megkötendő 
keretszerződés hatálybalépésének időpontjáig vállalhat. Az intézménynek a szerződés időbeli hatályát erre 
tekintettel kell megállapítania.” 

6. § 

(1) A helyben központosított közbeszerzésekről szóló 48/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. 
melléklet szerint módosul. 

(2) A helyben központosított közbeszerzésekről szóló 48/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 
helyébe a 2. melléklet lép. 

7. § 

Ez a rendelet 2021. június 28-án lép hatályba. 
 
Hatvan, 2021. június 24. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
1. melléklet a 26/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez 

1. A helyben központosított közbeszerzésekről szóló 48/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 
helyébe a következő pont lép: 

„1. Tisztítószerek, takarítóeszközök és háztartási papíráru” 

 
2. melléklet a 26/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez 

 „2. melléklet a 48/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez 

 
A helyben központosított közbeszerzésekhez csatlako zott költségvetési szervek 

1. Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda ( 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 44.) 

2. Hatvani Csicsergő Óvoda ( 3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 49-51.) 

3. Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u.10.) 

4. Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 13.) 

5. Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 3.) 

6. Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.) 

7. Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) 

8. Ady Endre Könyvtár (3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) 

9. Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) 

10. Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 

11. Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A.) 

12. Hatvani Polgármesteri Hivatal (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.)” 
 
 



Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
 27/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 

egyes adóügyekkel kapcsolatos önkormányzati rendele tek hatályon kívül helyezésér ől 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Hatályát veszti a belföldi rendszámú gépjárművek gépjárműadójának megfizetési módjáról szóló 61/2008. (X. 31.) 
önkormányzati rendelet. 

2. § 

Hatályát veszti az önkormányzati adóügyek elektronikus intézéséről szóló 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelet. 

3. § 

Ez a rendelet 2021. június 26-án lép hatályba. 
 
Hatvan, 2021. június 24. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 

 28/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 
a Bursa Hungarica Fels őoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szab ályairól szóló 35/2007. (VIII. 

31.) önkormányzati rendelet módosításáról  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályairól szóló 35/2007. (VIII. 31.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § 

(1) Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása szempontjából szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a 
pályázót, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 300 %-át. 

(2) Amennyiben az önálló jövedelemmel nem rendelkező pályázó nem a szülei háztartásában él, vizsgálni kell a 
szülők tartási képességét.” 

2. § 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályairól szóló 35/2007. (VIII. 31.) 
önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A pályázatok elbírálása során a 3. §-ban meghatározott feltételek alapján az egy főre jutó havi jövedelmet el 
kell osztani százzal, mely osztás eredményéből az értelmező rendelkezések 11. § szerinti körülmények 
mindegyike esetén az ott meghatározott pontszám vonható le.” 

3. § 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályairól szóló 35/2007. (VIII. 31.) 
önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 



„11. § 

E rendelet alkalmazásában: 
1. Család: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. 
§ (1) bekezdés c) pontja szerinti értelmezés. 
2. Jövedelem: az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti értelmezés. Nem minősül jövedelemnek az Szt. 4. § 
(1a) bekezdésében meghatározott támogatás, illetve juttatás. 
3. Súlyos fogyatékos: az Szt. 65/C. § (5) bekezdésében meghatározott személy. 
4. Rokkant az a személy: aki munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette. 
5. Szociálisan hátrányos helyzetű az a hallgató, aki(nek): 

a) a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerint 
árva (10), vagy félárva (5), 
b) a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti családfenntartó (10), 
c) szülője, eltartója munkanélküli, vagy nyugdíjas (5), 
d) családjában az eltartottak száma három (10), vagy annál több (további eltartottként 5-5), 
e) szülője, eltartója gyermekét egyedül neveli (5), 
f) a pályázó a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja szerint fogyatékossággal élő (20), vagy egészségi 
állapota miatt rászorult hallgató (10), 
g) családjában súlyos fogyatékos (10), vagy rokkant személy él (5), 
h) kollégiumi felvételét elutasították (5).” 

4. § 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályairól szóló 35/2007. (VIII. 31.) 
önkormányzati rendelet 

a) 5. §-ában az „a Polgármesteri Hivatal Szervezési Főosztályára” szövegrész helyébe az „a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályára” szöveg, 
b) 7. § (3) bekezdésében a „3 munkanapon” szövegrész helyébe a „10 munkanapon” szöveg 

lép. 

5. § 

Hatályát veszti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályairól szóló 
35/2007. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése. 

6. § 

Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba. 
 
Hatvan, 2021. június 24. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2021. JÚNIUS 24-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

 
Határozat száma:  1/2021. (VI. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. június 24-i ülésének napirendjét a következők szerint 
állapította meg: 
Napirend el őtt:  

 Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági 
tagjainak újraválasztásáról és a társasági szerződés módosításáról 

2. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerződés alapján átvállalt feladatainak 2020. évi 
ellátásáról  

3. Tájékoztató a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthonának 2020. évi 
munkájáról 

4. Előterjesztés a 4. számú házi gyermekorvosi körzet egészségügyi feladatainak helyettesítését ellátó 
„Konzílium-ZS” Egészségügyi Szolgáltató Kft. támogatásáról és előszerződés megkötéséről 

5. Előterjesztés a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 48/20210. (XII. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

6. Előterjesztés egyes adóügyekkel kapcsolatos önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
7. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályairól szóló 

35/2007. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
8. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról  
9. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 

kapcsolatos döntésekről 
10. Előterjesztés a Hatvani Strandfürdő medencéinek működéséhez szükséges használati víz hőellátásáról 
11. Előterjesztés a Pázsit utcai parkolók tervezőjének kiválasztásáról 
12. Előterjesztés a „Seprűgép beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 
13. Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
14. Előterjesztés a Hatvani Napsugár Óvoda által benyújtandó pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat 

megadásáról 
15. Előterjesztés „Mozgás fél egészség” és „Együtt a szabadban” című pályázatokkal kapcsolatos 

hozzájárulásokról 
16. Beszámoló Hatvan város polgármesterének az átruházott hatáskörben eljárva meghozott döntéseiről 

Előterjeszt ő, előadó az 1-16. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
17. Előterjesztés sírhely védetté nyilvánításáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Szabó Ottó képviselő 
18. Egyebek” 

 
Határozat száma:  2/2021. (VI. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 118., 131., 141. (II.21.), 223. (III.28.), 339. (V.29.), 356. 
(VI.11.), 375., 403. (VI.26.), 445. (VIII.15.), 522. (IX.5.), 565. (IX.26.), 665. (XI.28.) számú 2019. évi, valamint a 11., 
12., 15., 28., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44. (I.30.), 119. (II.20.), 296., 297., 298., 299., 300., 301., 
302., 303., 304., 305., 306., 307., 308., 309., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 318., 319., 320., 321., 
322., 323., 325., 326., 330., 332., 338. (IX.24.), 344., 345., 346. (IX.30), 349., 350., 352., 353., 354., 355., 356., 
357., 358., 359., 360., 361., 362., 363., 364., 366., 370., 371., 373., 374., 375.,  377., 378., 379., 380., 381., 382., 
383., 393., 394. (X.29.) számú 2020. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott 
polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma:  3/2021. (VI. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) tagja akként határoz, 
hogy Társaság taggyűlése a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak 2021. július 1. napjától 2024. június 30. 
napjáig tartó 3 éves határozott időtartamra megválasztja az alábbi személyeket: 
 
Rodek Antal 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 23. 2/8. szám alatti lakos,  
Csinger Béla 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 18. TT 38. szám alatti lakos, és 
Dr. Szalai László 3024 Lőrinci, Vörösmajori u. 47. szám alatti lakos. 
 
A felügyelőbizottsági tagok tisztségüket ingyenesen, ellenszolgáltatás nélkül látják el. 
 



A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy társaság által kért szavazólapon a 
szavazatot jelen határozat szerint leadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  4/2021. (VI. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) tagja akként határoz, 
hogy Társaság változásokkal egybefoglalt hatályos szövegű, egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését 
a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy társaság által kért szavazólapon a 
szavazatot jelen határozat szerint leadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 4/2021. (VI. 24.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  5/2021. (VI. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza által a 
hajléktalan ellátás keretében végzett munkáról készült 2020. évi beszámolót elfogadja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2021. július 3. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  6/2021. (VI. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 4. számú házi gyermekorvosi körzet egészségügyi 
ellátásának keretében helyettesítést végző „Konzílium-ZS” Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhelye: 2100 Gödöllő, Knézich Károly u. 40.; adószáma: 13446196-1-13; cégjegyzékszáma: 13-09-
212351; képviseli: Dr. Nagy Tamás János; a továbbiakban: „Konzílium-ZS” Kft.), mint egészségügyi szolgáltató 
részére 2021. április 1. napjától a 4. számú háziorvosi körzete vonatkozó praxisengedélyének jogerőre 
emelkedéséig a körzet egészségügyi alapellátásának finanszírozását 500.000.- Ft/hó összeggel egészíti ki. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) 
számú önkormányzati rendeletben az „általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda és a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  7/2021. (VI. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 4. számú házi gyermekorvosi körzet egészségügyi 
ellátására a „Konzílium-ZS” Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 2100 
Gödöllő, Knézich Károly u. 40.; adószáma: 13446196-1-13; cégjegyzékszáma: 13-09-212351; képviseli: Dr. Nagy 
Tamás János; a továbbiakban: „Konzílium-ZS” Kft.), mint egészségügyi szolgáltatóval a határozat mellékletét 
képező előszerződés szerint feladatellátási szerződést köt. 
A képviselő-testület Hatvan város polgármesterének 405/2021. (V.27.) számú határozata és Kerekharaszt község 
polgármesterének 89/2021. (VI.2.) számú határozata alapján a „Konzílium-ZS” Kft.-vel megkötött „Feladatellátási 
szerződés a házi gyermekorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási formában történő ellátására” elnevezésű 
szerződést 2021. július 1. napján nem lépteti hatályba, azt közös megegyezéssel megszünteti.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. július 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 7/2021. (VI. 24.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  8/2021. (VI. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Nagy Dorottya (lakcíme: 3000 Hatvan, Bercsényi út 5.) gyermeket 40.000,- 
Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. A 
támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a szociális feladatokban 
szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 



 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  9/2021. (VI. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Kis Ninetta (lakcíme: 3000 Hatvan, Bartók Béla utca 11.) gyermeket 
40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet 
igénybe. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a szociális 
feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  10/2021. (VI. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Almási Bálint (lakcíme: 3000 Hatvan, Vasvári Pál utca 16.) gyermeket 
40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet 
igénybe. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a szociális 
feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  11/2021. (VI. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Bognár Blanka (lakcíme: 3000 Hatvan, Vereczkei u. 23.) gyermeket 
40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet 
igénybe. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a szociális 
feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  12/2021. (VI. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Gál Zsombor (lakcíme: 3000 Hatvan, Repce utca 1.) gyermeket 40.000,- Ft 
egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. A 
támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a szociális feladatokban 
szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  13/2021. (VI. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Versényi Léna (lakcíme: 3000 Hatvan, Kossuth tér 21. 2A.) gyermeket 
40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet 
igénybe. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a szociális 
feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  14/2021. (VI. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Ungi Kornél (lakcíme: 3000 Hatvan, Bornemissza utca 2.) gyermeket 
40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet 
igénybe. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a szociális 
feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 



 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  15/2021. (VI. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Fülöp Zalán Pál  (lakcíme: 3000 Hatvan, Kastélykert utca 9. I. em 7.) 
gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése 
napjától vehet igénybe. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a 
szociális feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  16/2021. (VI. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Futó Dorka  (lakcíme: 3000 Hatvan, Baross Gábor utca 5.) gyermeket 
40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet 
igénybe. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a szociális 
feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  17/2021. (VI. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású intézmények 2021. évi 
intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének felosztásáról szóló 243/2021.(III.31.) számú 
polgármesteri határozatot a mellékelt táblázat szerinti költségfelosztással.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

2021. évi intézményfelújítási, tervszer ű és időszerű karbantartási feladatterv 

Tervezett feladatok intézményenként (bruttó E Ft)  

Óvodák   
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út 10.)   

főbejárat előtti rész járólapburkolat teljes csere 19 m2 
konyha padló kőporcelán járólap csere, aljzatbeton felbontás és aljzatbetonozás 1 609 

Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.)   
tűzvédelmi felülvizsgálati jkv-ben szereplő hiányosságok javítása 775 

iroda, gyermek és felnőtt öltözőkben lambéria bontás falszárító vakolat készítés apácarács 
felszerelése, festés 1 240 

Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmart y tér 1.)   
árnyékolás a csoportszobák D-i homlokzati ablakain (10 db ablakra spaletta) 2 062 

Hatvani  Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi B. út 44.)   
villamos mérőhely szabványosítása 2350 

Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor K u. 13.)   

tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok javítása 552 
gyermeköltöző (süni) kb.10 m2 linóleum cseréje járólapozása 

süni csoportban 3 db új radiátor beszerzése 
749 

Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós A. u. 3 .)   

elektromos főelosztó szerelés tervezése, engedélyezése és kivitelezése, érintésvédelmi 
felülvizsgálat elvégzése 2 540 

Hatvani Csicserg ő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.)   
sárgarigó csoportszoba laminált padlóval való burkolása 44 m2 724 



Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat   
Intézményi székhely ( Hatvan, Radnóti tér 2/A A épüle t)   

recepciós asztalnál járólap burkolat javítás 2 m2 25 
Hajós Alfréd úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.)   

13/2020. számú tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok javítása 443 
Mohács úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Mohács u. 3.)   

érintésvédelmi és tűzvédelmi jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok javítása, kézi 
szerszámok érintésvédelmi felülvizsgálata 615 

gyermek öltözőnél utólagos vegyi falszigetelés, 9 fm , vakolat javítás 965 

Hatvany Lajos Közérdek ű Muzelális Gy űjtemény múzeumi raktár (3000 Hatvan, Balassi 
Bálint út 25.)   

elektromos szerelés tervezése, engedélyezése és kivitelezése, érintésvédelmi felülvizsgálat 
elvégzése 2 800 

Előirányzott felhasználás összesen: 17 449 
tartalékkeret 2 551 

Költséghelyen rendelkezésre álló összesen: 20 000 
 

Határozat száma:  18/2021. (VI. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.) déli homlokzatán lévő ablakokra 7 db fa zsalugáter, 3 db szúnyogháló beszerzésével, 
beépítésével és 7 db ablak külső tömítésével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) 
bízza meg bruttó 2.062.480.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2021. évi intézményfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  19/2021. (VI. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Strandfürdő (3000 Hatvan, Teleki út 26.) használati 
vízének hőellátására vonatkozó épületgépészeti, koncepció terv szintű tervezési munkáinak elvégzésével Alföldi 
Péter egyéni vállalkozót (székhely: 3300 Eger, Bartók Béla tér 5. 1. em. 1.) bízza meg bruttó 635.000,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (munka megrendelésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  20/2021. (VI. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Pázsit utcában parkolók kialakításához szükséges 
út- és vízépítési engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésével Dobi Attila egyéni vállalkozót (székhely: 3300 Eger, 
Joó János utca 1.) bízza meg 720.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes) összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.  
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Gyalogátkelőhelyek létesítése” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2021. július 20. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  21/2021. (VI. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan város polgármesterének 301/2021. (IV. 29.) 
számú határozata alapján indult, „Seprűgép beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója 
kezdeményezi, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 53. § (1) bekezdésében foglaltak 
alapján az ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást megindító felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig vonja 
vissza és az ezzel kapcsolatos teendőket hajtsa végre.” 

 



H a t á r i d ő  : 2021. június 25. (az eljárást megindító felhívás visszavonására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  22/2021. (VI. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Seprűgép beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárást 
indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében.  
A beszerzés becsült értéke nettó 25.280.369.-Ft + ÁFA, összesen bruttó 32.106.069.-Ft. 
A szükséges pénzügyi fedezet összege Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 
19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében szereplő „Közösségi Költségvetési Alap” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Seprűgép beszerzése” elnevezésű, nettó 25.280.369.-Ft 
becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás 
megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 29/2021. (I. 27.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető - a Bizottság elnöke; 
2.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
3.) Török Éva, Hatvani Szolgáltató Kft. ügyvezetője.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. június 30. (a közbeszerzési eljárás elindítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  23/2021. (VI. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 3.699.323.-Ft. A szükséges fedezet összege Hatvan Város Önkormányzata 
2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján biztosított, továbbá a 
2022. évi költségvetésbe betervezésre kerül. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű, nettó 3.699.323.-Ft 
becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás 
megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 29/2021. (I. 27.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Johancsik Mónika, költségvetési és pénzügyi osztályvezető – a Bizottság elnöke; 
2.) Horváth László, beruházási és műszaki ügyintéző; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. július 15. (a közbeszerzési eljárás elindítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  24/2021. (VI. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor Kálmán 
út 13.) fenntartója támogatja az óvoda pályázatának benyújtását az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma megbízásából a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár által kiírt „Zöld Óvoda” cím elnyerése 
céljából.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges fenntartói nyilatkozat 
aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  25/2021. (VI. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
(3000 Hatvan, Radnóti tér 2. A épület.) fenntartója jóváhagyja az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi 
Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége által meghirdetett pályázati felhívásokra „A mozgás fél 
egészség” és „Együtt a szabadban” című, az intézmény által benyújtandó pályázatokat és felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges hozzájáruló nyilatkozatok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. június 25. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



Határozat száma:  26/2021. (VI. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan város polgármesterének az átruházott 
hatáskörben eljárva hozott 2020. évi döntéseiről szóló beszámolóját.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  27/2021. (VI. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete akként határoz, hogy a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 
szóló 52/2007. (XI. 30.) rendelet 13/D. § (3) bekezdés b) pontja szerint néhai vitéz Tóth Sándor úr sírhelyét 
(Belvárosi temető, 16-os parcella, 17. sor, 13-as sírhely) védetté nyilvánítja.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
 

K I V O N A T  
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2021. június 24-én 

 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 
Napirendi pont címe:  

Tájékoztató a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthonának 2020. évi 
munkájáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthonának 2020. évi 
munkájáról szóló tájékoztatót és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul 
vette.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

Készült:  45 példányban 
Szerkeszt őség:  3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 


